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SPRAWOZDANIE 

Opieka nad bezdomnymi zwierzęta od 01.01.2017 do 31.12.2017r. 

 

INFORMACJA FINANSOWA 

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 Gmina Chmielno przekazała na utrzymanie 

psów w schronisku w Dąbrówce Młyn koło Wejherowa 4.400 zł. Środki te zostały 

przeznaczone na utrzymanie zwierząt z Państwa gminy - na leczenie zwierząt, karmienie, oraz 

szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz innym chorobom zakaźnym. Stowarzyszenie z 

własnych środków finansowych pokrywa inne koszty utrzymania schroniska w tym bieżące 

remonty i naprawy, budowę nowych kojców oraz zakup bud. 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animałs od 2008 roku prowadzi 

schronisko w Dąbrówce Młyn koło Wejherowa. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w 

Dąbrówce prowadzi działalność mającą na celu poprawę losu bezdomnych, porzuconych i 

wolnobytujących zwierząt. 

Dzięki kampanii adopcyjnej prowadzonej przez OTOZ Animałs w 2017 roku 

znaleziono nowe domy dla 856 psów oraz 280 kotów, co stanowi 101 % w stosunku do ilości 

przyjętych psów do schroniska oraz 93 % w przypadku kotów .Biorąc pod uwagę wszystkie 

zwierzęta jakie trafiły do schroniska. 



Biuro schroniska czynne jest przez siedem dni w tygodniu w godz. 7.00-18.00. 

 Każdy, kto chce zaadoptować zwierzę, zasięgnąć porady na temat psa lub kota, zgłosić 

interwencję dotyczącą niehumanitarnego traktowania zwierząt lub oddać znalezionego 

bezdomnego psa czy kota, może to uczynić każdego dnia. 

Na terenie Państwa Gminy przeprowadzamy interwencje dotyczące niehumanitarnego 

traktowania zwierząt, które są zgłaszane przez mieszkańców Gminy Chmielno do naszej 

siedziby OTOZ Animals. 

 W terminie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku do schroniska w 
Dąbrówce przyjęto następujące zwierzęta: 
 
Liczba przyjętych psów w 2017 roku –  26 

Liczba przyjętych kotów w 2017 roku – 5 

Liczba psów adoptowanych 2017 roku – 24 

Liczba kotów adoptowanych w 2017 roku - 4 

Liczba zgonów/eutanazji psów w 2017 roku - 0 

Liczba zgonów/eutanazji kotów w 2017 roku – 0 

Liczba zbiegłych w 2017 roku – 1 

Liczba psów pozostałych z 2017 roku – 1 

Liczba kotów pozostałych z 2017 roku - 1 

Liczba zwierząt pozostałych z poprzednich lat - 1 

 
 
L.P. IMIĘ ZWIERZĘCIA/ 

ID SCHRONISKA 
DATA 

PRZYJĘCIA 
DATA 

ADOPCJI 
DATA 

ZGODNU
/EUTANA

ZJI 

DATA 
UCIECZ

KI 

1.  
RYŚ P 40/17 15/01/2017 11/02/2017 -------------

------- 
-------------

---- 

2. 

 
KONOPIELKA P 

115/17 
 

22/02/2017 25/02/2017 -------------
---------- 

-------------
-------- 

3. 
 

ITALO P 138/17 
 

28/02/2017 26/03/2017 -------------
--------- 

-------------
----- 

4.  
MAGIA P 228/17 13/04/2017 10/06/2017 -------------

-------- 
-------------
---------- 



 

5. LIRA P 266/17 
 09/05/2017 09/06/2017 -------------

----------- 
-------------

------ 

6.  
LIBRA P 267/17 09/05/2017 29/05/2017 -------------

------ 
-------------

---- 

7.  
KADRA P 270/17 10/05/2017 11/05/2017 -------------

--------- 
-------------

---- 

8. 
 

FRUZIA P 282/17 
 

12/05/2017 ----------------- -------------
--------- 

13/05/201
7 

9. BAMSE P 297/17 18/05/2017 

NADAL 
PRZEBYWA 

W 
SCHRONISK

U 

-------------
-- 

-------------
-- 

10. TUPTUŚ P 321/17 
 27/05/2017 31/05/2017 -------------

------ 
-------------

--- 

11. TOM P 325/17 
 27/05/2017 31/05/2017 -------------

-------- 
-------------

----- 

12. 
 

TIMI P 324/17 
 

27/05/2017 28/05/2017 -------------
--------- 

-------------
------ 

13. 
 

TAMI P 326/17 
 

27/05/2017 28/05/2017 -------------
------------ 

-------------
----- 

14. 
 

TOSIA P 320/17 
 

27/05/2017 28/05/2017 -------------
------------ 

-------------
---- 

15. 
 

TOLA P 318/17 
 

27/05/2017 28/05/2017 -------------
------- 

-------------
----- 

16. 
 

TESSA P 318/17 
 

27/05/2017 01/06/2017 -------------
------ 

-------------
--- 

17. TOKO P 323/17 
 27/05/2017 29/05/2017 -------------

--------- 
-------------

---- 

18. 
 

TIDI P 322/17 
 

27/05/2017 28/05/2017 -------------
------ 

-------------
--- 

19. 
 

LIW P 460/17 
 

18/07/2017 23/08/2017 -------------
---- 

-------------
--- 

20. 
 

BOCZEK P 521/17 
 

07/08/2017 09/09/2017 -------------
------- 

-------------
-- 

21. 
 

HARIS P 574/17 
 

24/08/2017 10/09/2017 -------------
------ 

-------------
----- 

22. PEPPER P 588/17 
 29/08/2017 11/02/2018 -------------

------ 
-------------

--- 

23.  
CIESZKA P 592/17 30/08/2017 28/09/2017 -------------

------- 
-------------

--- 



 

24. 
 

KAJTUŚ P 605/17 
 

06/09/2017 14/01/2018 -------------
----- 

-------------
--- 

25. 
 

FEEL P 639/17 
 

23/09/2017 25/09/2017 -------------
--- 

-------------
----- 

26. 
 

DO K 233/17 
 

19/10/2017 18/11/2017 -------------
------ 

-------------
----- 

27. 
 

RE K 234/17 
 

19/10/2017 15/11/2017 -------------
--- 

-------------
-- 

28. 
 

MI K 235/17 
 

19/10/2017 12/12/2017 -------------
------ 

-------------
---- 

29. 
 

FASOLA K 236/17 
 

19/10/2017 

NADALM 
PRZEBYWA 

W 
SCHRONISK

U 

-------------
------ 

-------------
----- 

30. 

 
ELIZABETH K 

254/17 
 

27/10/2017 17/11/2017 -------------
-------- 

-------------
------- 

31. 
 

KARIN P 776/17 
 

16/11/2017 31/12/2017 -------------
---- 

-------------
---- 

 
 
           Inspektorzy OTOZ Animals organizują akcje edukacyjne. Przeprowadziliśmy 

szereg spotkań w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, w ramach 

których uczymy dzieci empatii względem świata zwierząt. 

 Kontynuujemy w dalszym ciągu coroczne akcje: ..Pomóż zwierzętom 

przetrwać zimę". „Adoptując mnie ratujesz mi życie’- - rezultatem, których jest duża 

liczba adopcji oraz poprawa warunków bytowych zwierząt przebywających w 

schroniskach. Organizujemy również akcje „Zerwijmy łańcuchy''. „Jedenaste - nie 

porzucaj" - zwracające uwagę na problem niehumanitarnego traktowania zwierząt 

domowych. 

 

 Schronisko prowadzi działania dotyczące właściwej opieki nad zwierzętami: 

• właściwe pojenie (stały dostęp do wody) i żywienie zwierząt (osobna dieta 

dla zwierząt wymagających specjalnej troski: chore psy i koty, szczeniaki i 

kocięta, suczki i kotki karmiące. 



• socjalizacja zwierząt nieufnych, płochliwych i agresywnych prowadzona 

celem ułatwienia im znalezienia nowego opiekuna. 

 

 Zapewniamy odpowiednie traktowanie zwierząt oraz właściwą segregację 

na wybiegach w celu uniknięcia walk i pogryzień. Segregacja przebiega w 

następujący sposób: 

• zwierzęta poddane kwarantannie oraz podejrzane o chorobę zakaźną są objęte izolacją. 

• zwierzęta chore i ranne, 

• zwierzęta zdrowe, 

• szczeniaki i kocięta odizolowane od zwierząt dorosłych. 

• samce. 

• samice w rui, 

• zwierzęta agresywne. 

 

 Zapewniamy czystość i porządek w schronisku poprzez: 

• codzienne sprzątanie boksów’ i innych pomieszczeń, regularną wymianę 

ściółki i posłań dla zwierząt. 

• mycie misek na wodę i pokarm, umieszczanie ich w taki sposób, by nie 

mogły ich przewracać, 

• pielęgnację i profilaktykę oraz opiekę medyczną. 

• regularne zabiegi przeciw insektom. 

• stosowanie szczepień ochronnych, nie tylko szczepień przeciwko wściekliźnie. 

• codzienne przeglądy stanu zdrowia wszystkich zwierząt przebywających w 

schronisku. 

• zapewnienie opieki weterynaryjnej na terenie schroniska 

 Wszyscy pracownicy opiekujący sic zwierzętami są przeszkoleni w zakresie 

postępowania ze zwierzętami i przepisów o ochronie zwierząt. 

Akcje organizowane przez OTOZ Animals w Dąbrówce w 2017 roku:. 

• ..Zlotówkowanie na ogrzewanie" - to apel o środki na ogrzewanie schroniska w 

szczególnie trudnym okresie zimowym. 



• „Wytop” – czyli szybki spacer z psami schroniskowymi, brało w nim udział ponad 

setka ludzi a ze spaceru skorzystały wszystkie psy, które mogły wyjś 

• Walentynki - drobne prezenty dla psiaków od wolontariusz) i miłośników. 

• Promowanie na FB schroniska i adopcji - liczba adopcji wzrosła do 93%, 

• 4 kwietnia -Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt - dzień otwarty schroniska 

akcja  

• ..Bieg na sześć łap" - cykliczne spacery wolontariuszy z psami; na spacer w 

tym dniu wychodzi ok. 60 psów więcej, niż zwykle. 

• „Akcja zima" - zbiórka dywanów, koców, poduszek, materacy. 

 Działalność edukacyjna. Współpracujemy z przedszkolami, szkołami oraz 

innymi placówkami edukacyjno - wychowawczymi. Schronisko jest także 

odwiedzane przez szkolne wycieczki. Przeszkoleni pracownicy schroniska 

przeprowadzają pogadanki, których celem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na 

los zwierząt oraz udzielają porad z zakresu humanitarnej ochrony. 

 Wolontariat w schronisku. W roku 2017 w Dąbrówce podpisało umowy 

wolontariatu ponad 90 osób, z czego 50 osób odwiedza nas regularnie. Młode 

osoby wspierają nasze działania poprzez wyprowadzanie psów na spacery, 

głaskanie, czesanie, pozwalając im w ten sposób przetrwać najtrudniejsze chwile w 

schronisku. Psy otoczone właściwą opieką mają większe szanse na adopcję oraz 

mniej chorują. 

 Kampania Adopcyjna prowadzona jest w sposób ciągły przez cały rok. 

Pomagają nam lokalne media. Promujemy również adopcję naszych zwierząt na 

portalach internetowych: Trojmiasto.pl. olx. cafeanimal.pl. ogłaszamy24.pl. 

Schronisko posiada profil na portalu społecznościowym Facebook skierowany do 

miłośników psów i kotów. Umieszczamy tam zdjęcia i krótkie charakterystyki 

zwierząt przeznaczonych do adopcji. Więcej informacji można uzyskać na naszej 

stronie internetowej www.dabrowka.otoz.pl 

  

 

 

 




